سپهبد شهيد علي صياد شيرازي ميگويد« :آغاز آشنايي من با شهيد جعفري ،آغاز آشنايي
با مربيان ديني بود ،سعيد براي من همچون پلي بود به دنياي معرفت و معنويت».به گزارش
فارس ،شهيد سرافراز و مجاهد في سبيل اهلل ،بسيجي مخلص و واليتمدار ،پاسدار و طلبه جوان،
اولين فرمانده بسيج و سپاه در کرمانشاه ،سردار سرلشکر سيد محمد سعيد جعفري است که با
هوشمندي سازمان بسيج مستضعفين به عنوان شهيد شاخص سال  96کشور انتخاب و معرفي شده
است .اين اقدام هوشمندانه و سنت حسنه ،مسئوليت ما را در شناخت و معرفي هرچه بيشتر اين
انوار بهشتي به نسلهاي جديد بيشتر ميکند .شهيد جعفري اسطوره تقوا ،انقالبيگري و بصيرت و
سيدالشهداي انقالب اسالمي و دفاع مقدس در استان کرمانشاه است .نبرد کالمي و بصيرانه شهيد
پلي به دنياي
جعفري درمبارزه با کفار ،جريان نفاق و گروهکهاي ضدانقالب و مارکسيست و منافقين در آغازين
معرفت و معنويت
روزهاي پيروزي انقالب اسالمي ،افشاگريهاي انقالبي و تاريخياش درباره ماهيت جريان فتنه و

شرح عشق

نفاق و رجعتطلبهايي که منطقه را آماج دروغ پردازي و سوء استفاده قرار داده بودند ،تشکيل و
راهاندازي نخستين هستههاي مقاومت مردمي در استان کرمانشاه ،تشکيل بسيج مستضعفين در
غرب کشور ،نخستين فرمانده بسيج در استان کرمانشاه ،نخستين فرمانده سپاه کرمانشاه ،تشکيل
هستههاي خدمت رسان به محرومان و مستضعفان ،شرکت در حماسه بازپسگيري پادگان سنندج
تنها بخشي از خدمات اين رعناجوان واليتمدار در عمر کوتاهش بوده است .رهبر فرزانه انقالب با
عنايت به اين خدمات و تالشهاي پاسدار و طلبه مجاهد و بسيجي در سفر به کرمانشاه در باره
شهيد سعيد جعفري ،فرمودند« :شهيد جعفري ،شهيد پيشرو و پيشتاز با جمع رفقاي خودش
رفتند از پادگان لشکر سنندج دفاع کردند ،فهميدند که معناي اين دفاع چيست ،تسلط ضد
انقالب بر يک پادگان نظامي معنايش چيست .اين زود فهميدن ،به وقت فهميدن ،به هنگام عمل
کردن و پاسخ به نياز دادن ،آن نقطه برجستهاي است که نبايد مغفول بماند».

ياد ياران »

قهرمان ايراني که سوريه را نجات داد

»
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چه کسي امير شهادت طلبان ناميده شد؟

وقتي صهيونيستها خودشان را به ساختمان ميرساندند
تا از باران در امان بمانند ،يک پژوي سفيد رنگ هم به
سمت آنها در حرکت بود .راننده ،جواني بود  ۱۸ساله،
به نام احمد قصير ،از اهالي شهرستان دير قانون
النهر.
مشرق نيوز نوشت :سيد حسن نصراله اخيرا با نام بردن
از شهيد احمد قصير ،بار ديگر نام و ياد اين شهيد بزرگ
را زنده کرد و از وي به عنوان «امير استشهاديون» نام
برد .همين موضوع بهانهاي شد تا بار ديگر اين شهيد
بزرگوار را معرفي کنيم؛
« ۱۱نوامبر  ۲۰( ۱۹۸۲آبان  )۱۳۶۱زمان کوچ يک
عاشق خداست به سوي خدا .احمد قصير صرفا يک
رزمند ه مقاومت که سالح به دست گرفته يا ماشينش
و خودش را منفجر کرده تا دشمنش را شکست دهد،
نبود .او مثل هم ه شهدا ،خالصهاي بود از مجموع ه
بزرگي از آرمانها و مفاهيم و اخالق و معنويات و
ديدگاهها .و در همه اينها ،پيش از همه و بعد از همه
يک "عاشق خدا" بود».
اين نيز گوشهاي است از توصيفات سيد مقاومت ،سيد
ت طلبان» ،سخناني
حسن نصراله ،دربار ه «امير شهاد 
که در بيست و پنجمين سالگرد شهادت او بيان شد.
اما اين «عاشق خدا» که بود و چه کرد؟ براي پاسخ
بايد کمي به عقب برگرديم؛
سال  ۱۹۸۲يا همان  ۱۳۶۱شمسي ۳۴ ،سال از تاسيس
رژيم صهيونيستي در اراضي مردم فلسطين و آواره
کردن صاحبان اين سرزمين ميگذشت .فلسطينيها
که از سال  ۱۹۴۸طعم آوارگي را چشيده بودند ،عموما
به حالتي رقتبار در کشورهاي اطراف ساکن شده
و چشمانتظار آن نشسته بودند تا کشورهاي عرب،
سرزمينشان را آزاد کنند .اما جنگهاي بعدي در
سالهاي  ۱۹۶۷و  ۱۹۷۳تنها بخشهاي بيشتري از
خاک فلسطين را نصيب صهيونيستها کرد و نه تنها
فلسطين آزاد نشد که بخشي از اردن وسوريه و مصر
نيز به اشغال صهيونيستها درآمد.
اين بار خود فلسطينيها دامن همت به کمر زده و
گروه مقاومت تشکيل داده و با ايدئولوژيهاي مختلف
براي آزادي سرزمينشان از دست اشغالگران که براي
ماندن آمده بودند ،عمليات مسلحانه را آغاز کردند.
در آن دوران کانون فعاليت فلسطينيها در اردن
بود .اما با گذشت چند سال و در پي بدسليقگيها و
کجرفتاريهاي برخي از گروههاي فلسطيني و روحيه
ضد مقاومت پادشاه اردن کار به جنگ خونين بين
اردنيها و گروههاي مقاومت کشيد« .سپتامبر سياه
 »۱۹۷۰باعث اخراج گروههاي مقاومت از اردن گرديد.
گروههاي مسلح فلسطيني همگي اين بار در لبنان
جاي گرفتند.
در حد فاصل  ۱۹۷۰تا  ۱۹۸۲تقريبا هم ه عملياتهاي
مقاومت ضد اسرائيل از خاک لبنان آغاز ميشد .اين براي
صهيونيستها که ارتش خود را «ارتش شکستناپذير»
ميدانستند و ارتشهاي مجهز عربي را (حتي وقتي
با هم به جنگ او آمده بودند) تنها ظرف چند روز
به «خاک سياه» نشانده بودند ،قابل پذيرش نبود که
«ضعيفترين کشور عرب» پايگاه مقاومت شود .وزير
جنگ اين رژيم آريل شارون ،ميخواست لبنان را هم
ببلعد .شارون و نخستوزير وقت صهيونيستها ،مناخيم
بگين ،لشکرکشي به لبنان و سرکوب فلسطينيهاي
حاضر در لبنان را در حد يک «مانور نظامي» يا حتي
«پيکنيک آخر هفته» فرض ميکردند .ششم ژوئن۱۹۸۲
( ۱۶خرداد  )۱۳۶۱آغاز اين «پيکنيک» بود.

ارتش عظيمي از صهيونيستها راهي لبنان شد .شهرهاي
جنوب لبنان يکي پس از ديگري سقوط ميکردند.
خبر چنداني از مقاومت هيچ کس نبود ،چون تقريبا
هيچ کس نبود که مقاومت کند! شايد باور کردنش
سخت باشد ولي حقيقت دارد که ارتش اسرائيل تنها
 ۳روز بعد به بيروت رسيد!
اما وضع بيروت با ديگر جاها فرق داشت .در مثلثي در
جنوب بيروت به نام «خلده» اسرائيليها براي اولين
بار با مقاومت جدي مواجه شدند .در خلده بود که
دنيا براي اولين بار کساني را ديد که سربندهايشان و
عکسهايي که به سينهشان زده بودند خبر از ارادتشان
به امام خميني ميداد.
اسرائيل بيروت را محاصره کرد ،با فشار و جنايت موفق
شد شروط خود را تحميل و گروههاي مقاومت فلسطيني
را از لبنان اخراج کند .حاال حتي بيروت هم در اشغال
اسرائيل بود .اما آنچه که خلده نشان داد ،تازه شروع
يک راه بود .شروع راه مقاومت شيعيان.
اسرائيل ظرف چند ماه جاي پاي خود را در تمامي
نقاط اشغالي تثبيت کرد و حتي براي لبنان رئيس
جمهور هم تراشيد .همه چيز بر وفق مراد آنها پيش
ميرفت :فلسطينيها رفته بودند ،مقاومتهاي کوچکي
که صورت گرفته بود ،با وجود غير منتظره بودن،
سرکوب شده بودند .رئيس جمهوري که براي لبنان
تراشيده بودند ،بشير ُج َم ّيل ،دوست خوب شارون بود
و هيچ کس نميتوانست سرزميني به اين حاصلخيزي
و با اين اهميت راهبردي را از دست شارون و بگين
دربياورد .همه چيز خوب بود اما فقط تا صبح روز
 ۱۱نوامبر.
آن روز هواي صور ،از مهمترين شهر ساحلي لبنان،
شديدا باراني و توفاني بود .نظاميان اسرائيلي که هميشه
در سطح شهر و مناطق اطرافش پراکنده بودند ،به
خاطر توفاني بودن هوا مجبور شده بودند به مقرشان
بروند .مقرشان ساختماني  ۸طبقه بود به نام «ساختمان

»

حضور داشتند .وقتي صهيونيستها خودشان را به
ساختمان ميرساندند تا از باران در امان بمانند ،يک
پژوي سفيد رنگ هم به سمت آنها در حرکت بود.
راننده ،جواني بود  ۱۸ساله ،به نام احمد قصير ،از اهالي
شهرستان دير قانون النهر از توابع صور.
پدرش با وانتي که داشت ،سبزي ميفروخت .احمد
هم کمککار پدر بود .البته در کنار کمک به پدر ،از
پوشش فروش سبزي براي کمکهاي مختلف به نيروهاي
مقاومت و حتي جابهجايي سالح هم استفاده ميکرد.
در  ۵ماهي که از اشغالگري ميگذشت ،احمد در چند
عمليات مقاومت به صورت مستقيم هم شرکت کرده
بود .مقاومت رفته رفته داشت خودش را پيدا ميکرد و
اينجا و آنجا عملياتهاي پراکندهاي ضد صهيونيستها
صورت ميداد .با گذشت زمان ،بر حجم و کيفيت و
قدرت اين عملياتها افزوده ميشد ،اما هنوز ضرب
شست اساسي به اشغالگران نشان داده نشده بود.
احمد به همراه دو نفر از نيروهاي مقاومت تا نزديکي
مقر آمد .قرار بود روز قبل ،اين عمليات را انجام دهد اما
باران شديد مانع عمليات شده بود .آن روز باران حتي
از روز قبل هم شديدتر شده بود اما خير در همين بود
که تعداد هرچه بيشتري از صهيونيستها براي فرار
از باران به ساختمان پناه ببرند .جوان خوشاخالق
لبناني با دو دوستش خداحافظي کرد و به سمت مقر
صهيونيستها راه افتاد .با نزديک شدن به درواز ه مقر
بر سرعت خود افزود ،با سرعت زياد به سمت داخل مقر
حرکت کرد .سه نفر از نظاميهاي صهيونيست سر راه
بودند ،هر سه را زير گرفت .لحظاتي بعد ،پژوي سفيد
به درب ساختمان رسيد و در آنجا اشار ه دست احمد،
ماشين را منفجر و او را راهي بهشت و ساختمان ۸
طبقه را در يک لحظه تبديل به تود ه عظيمي از آوار
کرد .عمليات با موفقيت انجام شده بود .اين آغاز «دوران
ت طلبان»
استشهاديها» بود و احمد قصير «امير شهاد 
ي ها».
بود و «آغازگر دوران استشهاد 

احمد ،جوان خوشاخالق لبناني با دو دوستش خداحافظي کرد و به سمت
تهاراهافتاد.باسرعتزيادبهسمتداخلمقرحرکتکرد.سه
مقرصهيونيس 
نفر از نظاميهاي صهيونيست سر راه بودند ،هر سه را زير گرفت .لحظاتي بعد،
پژوي سفيد به درب ساختمان رسيد و در آنجا اشار ه دست احمد ،ماشين را
منفجر و او را راهي بهشت و ساختمان ۸طبقه را در يک لحظه تبديل به تود ه
عظيمي از آوار کرد

عزمي» که حاکم نظامياي که اسرائيليها براي صور
تعيين کرده بودند نيز در هيمن ساختمان حضور
داشت .اگرچه اين ساختمان را به اسم مقر حاکم
نظامي صور ميشناختند ولي در آن ،هم دفاتري براي
دستگاه اطالعاتي اسرائيل وجود داشت و هم يک طبقه
به عنوان مقر واحد امداد ارتش اسرائيل در منطقه
تعيين شده بود و هم طبق ه چهارم را به عنوان محل
استقرار تعدادي از افسران و نيروهاي ويژهاي در نظر
گرفته بودند که براي فعاليتهاي مشخصي مثل کارهاي
ط گيري
اطالعاتي يا کمکرساني لجستيک يا ارتبا 
در محل حاضر ميشدند.
هواي باراني و توفاني ،ساختمان را که در حالت عادي
هم شلو غ بود شلوغتر کرده بود .شايد جز چند نفري
که براي نگهباني جلوي درب ورودي مقر ايستاده
بودند ،هيچ کس بيرون نبود و همه در ساختمان

خبر ،مانند صاعقهاي بر تل آويو فرود آمد .همه گيج
بودند .اطالعات رسيده ثابت ميکرد ماجرا مربوط به
يک عمليات استشهادي است اما تا آن زمان هيچ وقت
سابقه نداشت يک نفر خودش را در بين صهيونيستها
منفجر کند .سه روز عزاي عمومي اعالم کردند ،بوق
قطارها را به احترام «قرباني»ها به صدا در آوردند ،يک
زنگ از ساعات مدارس در آن روزها را به بحث دربار ه
کشتههاي اين حادثه اختصاص دادند و گفتند انفجار
ناشي از اختاللي در سيستم گازرساني ساختمان بوده
است .اين کارها را کردند ،اما نگرفت .چند روز بعد
کوتاه آمدند و اعالم کردند حادثه ،ناشي از عملياتي
ضد اسرائيلي بوده ،اما نه با نيروي استشهادي ،بلکه
با بمبگذاري در داخل ساختمان .اين برايشان بهتر
بود ولي باز هم نگرفت! باالخره گفتند کساني ديده
بودند پژويي سفيد به داخل ساختمان رفته و آنجا

را آوار کرده است.
شارون شخصا به صحن ه انفجار آمد و در مقابل آن تل
عظيم آوار ايستاد« .سردار اسطورهاي» و «فاتح کبير»
صهيونيستها هيچ وقت آن قدر مغموم ديده نشده بود.
شوخي نبود ،آمارهاي اوليه از کشته شدن  ۷۴کشته
سرباز و افسر حکايت ميکرد .چند روز بعد ،نشريات
ي خبر از کشته شدن  ۱۴۱سرباز و افسر
صهيونيست 
صهيونيست دادند .اسرائيل در جنگ  ۱۹۶۷در حالي
که با مصر و سوريه و اردن (که کمکهاي کشورهاي
ديگر عرب از جمله عراق را هم به همراه داشتند)
جنگيده بود ،آمار تلفاتش به  ۱۰۰۰نفر نميرسيد.
اما حاال در يک لحظه  ۱۴۰سرباز و افسر را از دست
ميداد .اين آغاز دوران وحشتناکي براي اسرائيل بود،
«آغاز يک پايان» .اسحاق رابين ،از نظاميان ارشد
صهيونيست ها که بعدها نخستوزير اين رژيم شد،
درست فهميده بود؛ آنها فلسطينيها را از لبنان بيرون
رانده بودند اما در عوض «غول شيعه را از بطري خارج
کرده بودند ».و اين تازه اول ماجرا بود.
عمليات صور بزرگترين عمليات ضد صهيونيستها در
کل تاريخ نبرد با آنها محسوب ميشد (و تا امروز هم
همچنان در صدر اين فهرست باقي مانده است) .اما
معلوم نبود واقعا مسئول آن کيست؟ نام مجري عمليات
هم از طرف هيچ کس اعالم نشد .حزب اهلل در آن روزها
اصال اعالم موجوديت نکرده بود و صهيونيستها فقط
گروههاي چپگراي لبناني را ميشناختند و مبارزان
فلسطيني و رزمندگان امل را .حزب اهلل حاضر شده
بود «بُرد رسانهاي» را قرباني کند تا اصل ساختار
مقاومت بتواند پا بگيرد و بدون اينکه اشغالگران از
وجودش خبر داشته باشند پيش برود .از آن گذشته،
خاندان احمد قصير در صور و ديگر شهرهاي اشغالي
زندگي ميکردند .اگر نام او اعالم ميشد ،حتما براي
اين خانواده خطرات جدي پيش ميآمد.
اين مخفيکاري  ۳سال ادامه داشت .تا آن سال ،ارتش
اسرائيل مجبور شده بود زير ضربات کاري مقاومت
که مدام قويتر و قويتر ميشد ابتدا از بيروت و
سپس از ديگر شهرها عقبنشيني کند .سال ۱۹۸۵
ضربات مقاومت ،اسرائيليها را مجبور کرد صور را هم
بگذارند و باز عقبتر بروند .بعد از عقبنشيني ذلتبار
صهيونيستها ،همانها که آمده بودند تا بمانند ،قرار
شد سيد حسن نصراله ،از مسئولين وقت حزب اهلل،
در دير قانون النهر سخنراني کند .حزب اهلل در آن

زمان اعالم موجوديت کرده و همه آن را ميشناختند
ولي هنوز رازهاي بسياري بود که کسي از آن خبر
نداشت .يکي از آن رازها ،آن روز افشا شد .سيد حسن
نصراله با افتخار اعالم کرد کسي که آن سيلي جانانه
را به صورت اشغالگران نواخته ،از اهالي همين شهر
بوده ،جواني  ۱۸ساله به نام احمد جعفر قصير .از آن
روز ،نام احمد قصير ،با عملياتهاي شهادت طلبانه
گره خورد و حزب اهلل نيز روز  ۱۱نوامبر را به نام
روز شهيد نامگذاري کرده است ،روزي که هر سال،
با سخنراني سيد مقاومت گرامي داشته ميشود تا
ياد جواني که بيشترين تلفات را در يک عمليات از
صهيونيستها گرفت و ياد آنها که در پي او رفتند،
فراموش نشود« :فراموش نکنيم که عمليات [انفجار]
مقر حاکم نظامي [صور] اولين عمليات شهادتطلبانه
از اين نوع در تاريخ نبرد با دشمن صهيونيست بود
و اولين باري بود که جواني سوار ماشيني پر از مواد
منفجره ميشد و به دل يکي از دژهاي دشمن ميزد
و آن را ويران ميکرد .اين يعني که اين عمليات يک
سنت حسنه را در حوز ه فعاليتهاي جهادي ايجاد
کرده که (مجري آن) هم اجر خودش را ميبرد و هم
اجر هر کس را که به اين سنت عمل کند .به همين
ت طلبي
جهت است که ما در کنار هر نيروي شهاد 
که به دل دژها و کاروانهاي دشمن در لبنان ميزد،
صورت احمد قصير را هم ميديديم و هنوز هم صورت
احمد را ميبينيم که به دل کانونهاي نظامي و جامع ه
دشمن در فلسطين ميزند( ».بخشي از سخنراني سيد
حسن نصراله در  ۱۱نوامبر )۲۰۰۷
منابع و مآخذ:
 تاريخ لبنان المقاوم في مئة عام ،اثر عبداهلل الحاجحسن ،انتشارات دارالوالء بيروت
 از مقاومت تا پيروزي ،اثر دکتر مسعود اسداللهي،موسسه مطالعات و تحقيقات انديشهسازان نور
 متن سخنرانيهاي سيد حسن نصراله در سالهايمختلف در روز شهيد ،مندرج در سايت رسمي روابط
عمومي حزب اهلل به آدرسmediarelations-lb. :
org
 مقاله «من هو أحمد قصير؟ ولماذا ارتبط اسمهبيوم الشهيد في  ۱۱تشرين الثاني؟» در سايت العهد
(وابسته به حزب اهلل)
 مقاله «احمد قصير ،فاتح عهد اإلستشهاديين فيالجنوب» در سايت بنت جبيل

شرح سه ديدار با خانواده شهداي منطقه  10تهران

ي هاي خود را
مديران ،صندل 
مديون خون شهدا هستند

»

کوروش ايلخاني
* هميشه در نظرم هست و فکر نمي کنم شهيد شده است
رئيس فرهنگسراي عطار نيشابوري در برنامه "ستارگان پرفروغ" منطقه  10با
خانواده معظم يک شهيد نوجوان بسيجي ديدارکرد .اين برنامه در بيت معظم
شهيد واالمقام "محمد علي صادقيان" برگزار شد .دکتر محمد رضا جمالي،
مدير فرهنگي هنري منطقه  10به همراه قاسم بهرامي پور معاون آفرينش
و اجرا ،کوروش ايلخاني رئيس روابط عمومي و افسانه مهاجان رئيس خانه
موزه شهيدان اقبالي ،با مادر و برادر بزرگوار نوجوان بسيجي "شهيد محمد
علي صادقيان" ديدار کردند.
در اين ديدار ،مادر از فرزند شهيد  15ساله اش برايمان گفت :محمد علي
فرزند سوم در بين  5فرزند پسر اين خانواده ويژگي هاي اخالقي اي داشت،
از جمله اينکه او خيلي دلسوز ،مهربان و بي آزار بود.
مادر ادامه داد :محمد متولد  1345بود .او عضو بسيج محله و در تيپ محمد
رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله بود .پس ازگذراندن آموزش نظامي در همدان
در عمليات مسلم بن عقيل عليه السالم در منطقه سومار شرکت کرد تا اينکه
دهم مهرماه  1361براثر اصابت ترکش به صورتش به شهادت رسيد.
اشک جلوي چشمان مهربان مادر را گرفت و ديگر قادر به صحبت کردن نبود
و فقط گفت :محمد خيلي کم توقع و خوش اخالق بود .او هميشه در جلوي
نظرم هست و فکر نمي کنم که شهيد شده است.
در پايان اين نشست که با حضور مادر و برادر بزرگتر شهيد محمد علي صادقيان
در بيت معظم اين شهيد واالمقام برگزار شد ،عکسي به عنوان يادگاري در کنار
اين خانواده معزز شهيد گرفته شد.
* شهيد غواصي که از کارون ،هم مسير قافله شهادت شد
رئيس فرهنگسراي عطارنيشابوري به همراه معاونين مديريت فرهنگي هنري
منطقه  10دربرنامه "ستارگان پر فروغ" با مادر مکرمه شهيد واالمقام "مجيد
صادقي راد" ديدار و گفتگو کرد.
در اين برنامه که دربيت جوان بسيجي "شهيد مجيد صادقي راد" برگزارشد،
دکترمحمد رضا جمالي ،مدير فرهنگي هنري منطقه  10به همراه قاسم بهرامي پور
معاون آفرينش و اجرا ،سيروس دلفاني معاون برنامه ريزي و توسعه ،کوروش
ايلخاني رئيس روابط عمومي و افسانه مهاجان رئيس خانه موزه شهيدان اقبالي،
با مادر مکرمه اين شهيد واالمقام ديدار کردند.
شهيد "مجيد صادقي راد" متولد هفتم فروردين ماه  1346از دالورمردان
بسيجي نوجوان دوران دفاع مقدس و غواص شهيدي است که در هفتم مهر
ماه  1366حين ماموريتي مهم در منطقه کارون (جنوب شلمچه) به درجه
رفيع شهادت نايل مي شود.
مادر شهيد صادقي راد در باره ويژگي هاي اخالقي فرزند شهيدش گفت:
مجيد کودک باهوش و پرتالشي بود .از سه سالگي همراه پدر و پدر بزرگش
به مسجد مي رفت .او خيلي کنجکاو بود و بيشتر از همساالنش فکر مي کرد
و رفتاري مودبانه با همه داشت.

اين مادرشهيد ادامه داد :مجيد  13ساله بود که کتاب هاي شهيد مطهري را
دوستانش در قم برايش مي فرستادند و مطالعه مي کرد .من چهار فرزند پسر و
يک فرزند دختر دارم .مجيد فرزند سوم در بين پسر ها بود .او عضو بسيج محله
بود ودر تمام مساجد اين حوالي مثل مسجد لوالگر فعاليت داشت.
مادر در ادامه خاطراتش گفت :هر زمان که به مجيد مي گفتم پسرم! بيا سرسفره
بنشين .مي گفت :مادر! من مال اين دنيا نيستم و براي اون دنيام ...بايد بروم ...
او را هميشه در حال کمک کردن به سالمندان و اهالي محل مي ديديم.
مادر در باره چگونگي و نحوه شهادت فرزندش گفت :مجيد در اواخر خدمتش
به عنوان نيروي بسيجي وارد سپاه شده بود و تقريبا در ايام ماه صفر بود که
مجيد چون غواصي بلد بود ،براي انجام يک ماموريت مهم از پادگان قصر فيروزه
به جنوب شلمچه اعزام شد .در اين ماموريت بود که براي نجات سربازان وارد
کارون شده و شهيد مي شود .رودخانه پيکر پاک او را با خود مي برد تا اينکه
در روستايي پيدايش مي کنند.
نرگس باباها ،مادر"شهيد مجيد صادقي راد" در حالي که با گوشه چادر آهسته
آهسته اشک هايش را پاک مي کرد ،گفت :آخرين بار که مجيد را بدرقه مي کرديم
"محسن" پسرم که خيلي کوچک بود و حاال (آقامحسن  31ساله است) در آغوش
برادرش "مجيد" او را محکم گرفته بود و از آغوشش جدا نمي شد( .مجيد اسم
"محسن" را همنام با پدربزرگش روي برادرش گذاشته بود).
اين مادربزرگوار تصريح کرد :مراسم تشييع پيکر مجيد  6روز بعد از شهادتش
برگزار شد .وقتي پدرش نتوانسته بود پيکر مجيد را در معراج شهدا تشخيص
دهد ،از من خواستند که بروم .وقتي پارچه را از روي صورتش کنار زدم به
خاطرکبودي شديد ،جنازه قابل تشخيص نبود و من پيکر فرزندم را از روي
لباس زيرش که خودم دوخته بودم شناختم و زماني که پوتين هايش را از
يک پا درآوردند جاي بخيه دوران بچگي اش را ديدم و گفتم که "اين بچه
خودم است .مادر! شيرم حاللت باشد .راضي ام به رضاي خدا .همين که با
افتخار رفت و شهيد شد ،براي من کافي است".
در پايان برنامه ضمن تجليل از اين مادر بزرگوار ،حاضران به رسم ياد بود با
مادر مکرمه شهيد واالمقام "مجيد صادقي راد"عکس يادگاري گرفتند.
* مديران ،صندليهاي خود را مديون خون شهدا هستند
چندي پيش محمدرضا جمالي در برنامه هفتگي"ستارگان پر فروغ" منطقه
 10ضمن ديدار با همسر شهيد واالمقام "محسن يزدان پناه بهبادي" گفت:
تمام مديران جمهوري اسالمي بايد واقف باشند که صندلي خود را مديون
ايثارشهدا هستند.
در ابتداي اين ديدار که در بيت مکرم شهيد دفاع مقدس"محسن يزدان پناه

بهبادي" برگزار شد ،محمد رضا جمالي رئيس فرهنگسراي عطار نيشابوري در
سخناني اظهارکرد :سياست ما در فرهنگسراي عطار اين است که ديدارهفتگي
با خانواده شهدا را در برنامه هاي اصلي خود داشته باشيم چون اين اقدام
کوچکترين کاري است که در راستاي تکريم شهدا ميتوان انجام داد .درضمن
به واسطه اين اقدام تالش کرديم که فرهنگ شهادت را حداقل در فرهنگسراي
خود اشاعه دهيم.
وي افزود :تکريم شهدا ديگر خواستهاي بود که ما از اين ديدارها ميخواستيم
به آن برسيم .خوشبختانه در اين حوزه کارهايي هم انجام داديم .نکته ديگر
که ميخواهم به روي آن تاکيد کنم اين است که هر کس که در جمهوري
اسالمي ايران به پست و مقامي ميرسد موظف است که خانواده شهدا را روي
چشمش بگذارد چون اگر ايثار عزيزان آنها نبود امروز مديران صندلي اي
براي نشستن نداشتند.
جمالي با بيان اينکه امام راحل کساني را که به خانواده شهدا بي توجه بودند
ضد انقالب ميناميد ،گفت :درباره اهميت خانواده شهدا همين اندازه بس که
بدانيد امام خميني (ره) هميشه بر تکريم خانواده شهدا تاکيد ويژه داشتند
حتي کساني را که در اين راستا کم کار بودند سرزنش ميکردند البته اين
تاکيدات از سوي مقام معظم رهبري نيز بارها پيگيري شده است اما اينکه
تا چه حد به اين توصيهها عمل ميشود نکتهاي است که بايد پيرامون آن
تحقيق کرد.
رئيس فرهنگسراي عطار در انتهاي سخنانش گفت :بسيار تاسف آور است که
ميبينيم برخي از خانواده شهدا از اوضاع اقتصادي شان بسيار ناراضياند و
حتي سخت ،گذران زندگي ميکنند .ما بايد تالش کنيم خواستههاي آنها را
به مسئولين ابالغ و مشکالتشان را پيگيري کنيم وليکن رسانهها نيز بايد در
اين حوزه ياري رسان خانوادههاي شهدا باشند.
در ادامه اين مراسم همسر شهيد يزدان پناه تصريح کرد :شوهرم سال  62در
عمليات والفجر  4به شهادت رسيد .وي هيچ گاه در طول زندگي مشترکي
که با من داشت با من درشتي نکرد و هميشه احترام خانواده خود را داشت.
من از وي چهار فرزند دارم ،امانتهايي که دوست دارم سربلندي براي
پدرشان بياورند.
وي تاکيد کرد :من هميشه بابت اينکه همسر چنين شهيد بزرگواري بودم
به خود افتخار ميکنم البته دلتنگ همسر شهيدم ميشوم اما وقتي ميدانم
که او در راه آرمانهاي عاشورا و امام حسين عليه السالم به شهادت رسيد،
خود را دلداري ميدهم.
همسر شهيد يزدان پناه با بيان اينکه همسر شهيدش تا زمان شهادت هميشه

در حال رفت و آمد به جبهه و منزل بود ،گفت :از ابتداي جنگ همسر شهيدم
در جبهههاي نبرد حضور داشت و هر گاه به مرخصي ميآمد سريعا در پي
اين بود که به جبهه باز گردد .در همين زمينه هر گاه از وي سوال ميکردم
کي ميخواهد از جبهه رفتن دست بکشد؟ ميگفت تا زماني که امام به ما
تکليف کرده  ،موظفيم که در جبههها حضور داشته باشيم .همچنين وي
به من تاکيد ميکرد اگر آنها به جبه ه نروند فرزندان اين مرز و بوم آسايش
نخواهند داشت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گاليهاي چند از وضعيت معيشتي
خانوادهاش مطرح کرد .اين همسر شهيد در همين ارتباط اظهار کرد :برايم
دشوار است که بگويم اين روزها زندگي خود را به راحتي نميگذرانم چون 4
فرزند دارم که موظفم هر کدام را به نوعي حمايت کنم اما چه کنم که دستم
بسته است و قادر نيستم آن گونه که آنها نياز دارند ياري رسانشان باشم.
براي مثال پسرم چندين سال است که بيکار است و دخترم نيز در زندگي
ي اش به واسطه بيکاري همسرش با دشواري بسياري روبه روست.
خانوادگ 
اما هرگاه که فرزندان مشکالتشان را نزد من مطرح کردهاند من شرمنده بودم
چون نميتوانستم به آنها کمک چنداني کنم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مسئولين بنياد شهيد مشکالت آنها را برطرف
نميکنند؟ چنين توضيح داد :هر گاه من براي حل مشکالتم به بنياد شهيد
مراجعه کردم به نوعي از سر ،باز شدم .اين امر هم براي من درد آور است که
ميبينم چنين با همسر يک شهيد برخورد ميشود .آيا ما براي گرفتن کمک
بايد اين چنين خود را کوچک کنيم؟! آيا شعارهايي که از سوي مسئولين در
باره حمايت از خانواده شهدا سر داده ميشود با رفتارشان مطابقت دارد؟
وي در انتهاي سخنانش تاکيد کرد :وقتي از وضعيت موجود گاليه ميکنيم
اينگونه تصور نشود که ما ميخواهيم از نام شهيدمان براي خود کالهي
درست کنيم ،اما در برخي مواقع اين حمايتها ميتواند در گذران زندگي
به ما ياري رساند .براي همين از مسئولين تقاضا دارم که بيشتر از گذشته
مشکالت ما را دريابند.
گفتني است گراميداشت ياد وخاطره شهداي واالمقام منطقه  10به همراه
پاسداشت فرهنگ ايثار ،شهادت و مقاومت در قالب ديدار و تکريم خانواده معظم
شهدا ،مطابق فرموده مقام معظم رهبري به "تلطف و احوال پرسي از خانواده
شهدا" از اهداف برنامه "ستارگان پر فروغ" است که هر هفته سه شنبه ها
به همت خانه موزه شهيدان اقبالي برگزار مي شود.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بيشتر در باره اين برنامه مي توانند به خانه
موزه شهيدان اقبالي مراجعه کنند.

شهيد سردار سرتيپ پاسدار حسين همداني در سال  90که شرايط
خاصي در سوريه بود ،به آنجا رفت و جهاد خود را آغاز کرد .باشگاه
خبرنگاران نوشت :شهيد همداني از اعضا و بنيانگذاران سپاه همدان
و کردستان بود و از سال  1359در جنگ ايران و عراق شرکت
داشت .سردار سرتيپ پاسدار حسين همداني ،در آغاز جواني با
تفکرات حضرت امام (ره) آشنا شد و از محضر درس مکارم اخالق
و احکام شهيد محراب آيتاهلل مدني که در همدان تبعيد بودند،
بهر ه برد و پس از پيروزي انقالب اسالمي ،پاي ه گذاري و تأسيس
سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان همدان را آغاز و خود نيز
به عنوان يکي از ارکان اصلي شوراي عالي فرماندهي سپاه استان
همدان ،فعاليتش را آغاز کرد و با کمک همرزمان و پاسداران آن
خطه ،به پاکسازي عناصر طاغوت و عوامل فساد و نفاق برآمد و
از آنجايي که چندين بار به دست ساواک دستگير شد و مورد
تعقيب بود ،عوامل طاغوت را به خوبي ميشناخت.
در آغاز جنگ هدايت و فرماندهي لشکر  16قدس گيالن را به او
واگذار کردند و عملياتهاي مهم و حياتي همچون کربالي  4و
کربالي  5را با شيرمردان گيلکي به سرانجام رساند .معاونت اطالعات
و عمليات قرارگاه عملياتي قدس که چندين لشکر و تيپ مستقل
را تحت امر داشت ،از فرمانده زبده همچون ديگر فرماندهان سپاه
اسالم ،فرماندهي ساخت که تا آخرين عمليات موفق سپاه اسالم با
منافقين کوردل که با نام مرصاد بود ،لحظهاي آرام نگرفت و پس از
دفاع مقدس به دانشگاه فرماندهي و ستاد رفت و تحصيل تئوريک
و آکادميک هدايت يگانها را هم به تجربيات ارزندهاش افزود و با
انتصاب به عنوان فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر  4بعثت در
غرب کشور ،کارنامهاي موفق از خود به جاي گذاشت.
معاون هماهنگکننده نيروي زميني و جانشيني نيروي مقاومت
بسيج در دو دوره و فرماندهي لشکر  27محمد رسولاهلل (ص) و
به همراه آن ،جانشيني قرارگاه ثاراهلل (ع) ،از ديگر مسئوليتهاي
شهيد همداني بود و معاون مرکز راهبردي سپاه ،مشاور عالي فرمانده
کل سپاه و جانشيني سازمان بسيج مستضعفان از او فرماندهاي
کهنهکار با کولهباري تجربه و شناخت ساخت که سبب شد تا
حساسترين و مهمترين سپاه کشور که داراي ويژگيهاي خاص
است ،بر عهده ايشان گذاشته شود .وي در مهار و خاموش کردن
فتنه  88نيز بارزترين نقش را داشت.
مسئوليتهاي سردار سرتيپ حسين همداني در لباس
پاسداري
 1ـ فرمانده لشکر  32انصارالحسين استان همدان  2ـ فرمانده
لشکر  16قدس استان گيالن  3ـ معاونت عمليات قرارگاه قدس  4ـ
فرمانده قرارگاه نجف اشرف و فرمانده لشکر  4بعثت  5ـ رئيس ستاد
نيروي زميني سپاه پاسداران  - 6جانشيني فرمانده نيروي مقاومت
بسيج سپاه (دو دوره)  7ـ مشاور عالي فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمي  8ـ جانشين سازمان بسيج مستضعفان.
اين شهيد عزيز که در سوريه به ابو وهب معروف بود ،از سال
 1390به عنوان مستشار عالي در حالي به اين کشور براي دفاع
از حريم اهل بيت (ع) به ويژه حرم حضرت زينب (س) ميرود
که اين کشور در حال سقوط بود؛ تا آن جايي که کاخ رياست
جمهوري همواره مورد هدف قرار ميگرفت .تکفيريهاي داعش و
جبهه النصره  4سال به دنبال شهادت سردار بودند و يک مرتبه در

محل سکونت خودش مورد هدف اسلحه هاي دوربرد و دوربين دار

قرار گرفت که به سرانجام نرسيد.
سرلشکر پاسدار محمد باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در
مورد شهيد همداني ميگويد :شهيد همداني اين مسئله را درک
ميکرد که اگر سوريه ،عراق يا ديگر مناطق شکست بخورند
نوبت به امالقراي اسالم ميرسد ،بنابراين با درک اين شرايط
در آن سنوسال به سوريه رفت .سردار قاسم سليماني در مورد
آخرين ديدار با شهيد همداني گفت :من در آن لحظ ه آخر که
شهيد همداني را ديدم ،يک لحظه تکان خوردم .فهميدم که او
از شهادتش مطلع بوده است .آنجا با خنده به من گفت که بيا با
هم يک عکسي بگيريم ،شايد اين آخرين عکس من و تو باشد.
خيلي اهل اين کارها نبود که به چيزي اصرار کند و بخواهد مثال
عکسي بگيرد؛ چه از خودش ،چه با کس ديگري .سردار باقري
ادامه داد :شهيد همداني در سال  90که شرايط خاصي در سوريه
بود به آنجا رفت ،يک ارتش خسته که بايد در دهها جبهه مقابل
نيروهاي تازهنفس و باانگيزه تروريست که از همه طرف تجهيز
ميشد ،بايستد .در چنين شرايطي که بسيار سخت بود و از طرف
ديگر در عراق هم صحنه ديگري باز شد ،شهيد همداني به آنجا
رفت و با الگوبرداري از بسيج نيروهاي مردمي وارد اين مسئله شد
تا مردم شيعه ،سني ،مسلمان و غيرمسلمان را آموزش دهند.
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح افزود :نفوذ کالم شهيد همداني
ميان مردم سوريه کار را خيلي راحتتر کرد ،چرا که نگاه سوريها
به فرماندهان ايراني نگاه بهچشم يک خارجي نيست بلکه بهعنوان
فرشته و يک موجود مقدس هستند که هرچه ميگويند مقدس
است و بايد به آن عمل کرد ،زيرا فرماندهان ايراني بدون چشمداشت
آنجا هستند.
اين شهيد صرف نظر از امنيت در حرم حضرت زينب (س)،
سازماندهي و برنامهريزي براي ارتش سوريه و تشکيل بسيج
مردمي در سوريه را عهده دار بود و نيروهاي  16استان سوريه را
به تفکيک سازماندهي کرد .سردار شاهرگ حياتي دشمن در نوار
حماس را که از طريق آن صهيونيسم و جبهه النصره تامين مالي
و تجهيزاتي ميشدند از بين برد و پس از آن بود که آرامشي در
سوريه براي برگزاري يک انتخابات برقرار شد.
مفسرين نظامي دنيا معتقدند سردار شهيد همداني در جنگهاي
پارتيزاني تخصص بسيار خوبي داشت و شخصيت کاريزماتيک و
جاذبه سردار باعث شد ميان شيعه و سني در آن مناطق وحدت
به وجود بيايد.روزنامه وال استريت ژورنال درباره سردار همداني
نوشت :ژنرال همداني يکي از فرماندهان نخبه سپاه پاسداران انقالب
اسالمي بوده و او به عنوان افسر سپاه پاسداران اعالم خدمت داشته
است .همداني يک متخصص در نحوه رزم عمليات نيروهاي منظم
با شبه نظاميان است.
سايت  Wndدرباره سردار حسين همداني عنوان داشت :ژنرال
حسين همداني يکي از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي
است .اين سايت به نقل از سردار همداني نوشت :در طول اين
نزاع (جنگ تروريستهاي تکفيري با ملت مظلوم سوريه) تجربيات
آموزشي به ملت سوريه بدون هيچ انتظاري منتقل شد.
نشريه فارن پاليسي در باره شهيد همداني نوشت :او در اوايل 1979
براي مبارزه با شورشيان «کردستان» و سپس در جنگ ايران و
عراق (دوران  8سال دفاع مقدس) ايفاي نقش کرد.
اما مرد مبارز سپاه پاسداران ،زميني نبود .ابو وهب سرانجام در
مهرماه سال  1394در سوريه به دست مزدوران داعش به ديدار
معبود خويش شتافت.

